
Generosity, Heritage and Celebration

االحتفاالت و  العريق  ا�رث  و  الضيافة  كرم 



You are invited to experience a unique month at Qatar’s favorite hotel.

This holy month of Ramadan, we are celebrating 40 years of joyful memories with you. 

Forty cherished Ramadans have passed and yet our hearts are still filled with excitement 

for the heartwarming opportunities for coming together in the iconic and the most 

recognized landmark of Qatar, Sheraton Grand Doha.

As team Sheraton Grand Doha, we would like to wish you and your loved ones 

a blessed “Ramadan Kareem,” in other words, “May Ramadan be generous to you.”

ندعوك لتجربة شهر رمضان االستثنائية في الفندق المفضل لدى الجميع في قطر.

نحتفل معكم في شهر رمضان المبارك لهذا العام بأربعين عاًما من الذكريات المميزة،

حظينا خاللها بفرصة االحتفاء بشهر رمضان 40 مرة، وفي نفس الوقت من كل عام،

ال زالت قلوبنا تقفز من الفرح والسعادة للفرص العديدة التي ستجمعنا بكم هنا في 

فندق شيراتون جراند الدوحة. 

يتمنى لكم الجميع في فندق شيراتون جراند الدوحة "رمضان كريم" ونبارك لكم

الشهر الفضيل مع أصدق التمنيات والبركات. 

Generosity, Heritage and Celebration

االحتفاالت و  العريق  ا�رث  و  الضيافة  كرم 



AL HUBARA
A��� Ram�� F�v�s

From oriental Arabic selections to international 

tastes - Al Hubara’s iftar buffet will be the center 

of your attention after a day of reflection. 

Daily | Sunset – 8pm 

QAR 350 per person, including soft beverages, tea & coffee

IFTAR

Surrounded by loved ones and exceptional tastes, suhoor is 

an experience worth enjoying. Al Hubara’s rich suhoor buffet 

promises a wide selection of traditional Ramadan specials.

Daily | 9pm – 2am 

QAR 295 per person, including soft beverages, tea & coffee

SUHOOR

ا�فطار

تشكيلة فاخرة من ا¬طباق المميزة تشمل كافة ا¬ذواق

بداية من المأكوالت العربية والشرقية وصوًال إلى 

المأكوالت العالمية - مطعم الحبارى يقدم لكم 

المالذ المثالي بعد يوم صيام حافل بالروحانيات.  

يوميًا | المغرب - 8 مساًء

٣٥٠ ر.ق للشخص الواحد، تشمل المشروبات  

الغازية والشاي والقهوة 

السحور
عش مع أصدقائك وأحبائك تجربة سحور فاخرة

تستحق كل لحظة فيها مع مطعم الحبارى 

حيث يمكنك االنغماس في بوفيه سحور مميز 

يضم تشكيلة واسعة من ا¬طباق الرمضان التقليدية. 

يوميًا | 9:00 مساًء – 2:00 صباحًا

٢٩٥ ر.ق للشخص الواحد، تشمل المشروبات الغازية 

والشاي والقهوة 



ATRIUM LOUNGE
Tr��i� �d Tog��n�s

During the holy month of Ramadan, you are invited to unwind in a delightful atmosphere 

of Atrium Lounge. Relax with family and friends as you savor traditional delicacies and 

favorite pastries prepared by our talented chefs.

Daily | Sunset – 2am

Set menu, QAR 195 per person

À la carte available

IFTAR & SUHOOR

إفطار وسحور

ندعوك لجلسة فاخرة في أجواء خاصة خالل شهر رمضان المبارك في صالة أتريوم المميزة،

حيث يمكنك االنغماس في ا¬جواء الرمضانية مع العائلة وا¬صدقاء بينما يتناول الجميع 

تشكيلة استثنائية من ا¬طباق التقليدية والمعجنات التي يعدها لكم أمهر الطهاة لدينا. 

يوميًا | المغرب (غروب الشمس) – 2 صباحًا

قائمة طعام محددة، 195 ر.ق للشخص الواحد

تتوفر قائمة طعام حسب الطلب



JAMAVAR DOHA
A��� Indi� Cu��e

Make this holy month of Ramadan truly memorable 

by sharing special moments with your family and 

loved ones over a sumptuous Indian cuisine with an 

iftar set menu at Jamavar Doha, where an intimate 

and a relaxed setting awaits.

Daily | Sunset – 8pm

Iftar set menu, QAR 195 per person, including soft beverages

IFTAR

Experience Ramadan differently with Jamavar Doha’s à la carte menu. 

Embark on a royal journey of Indian cuisines and connect through flavors

with an experience like no other.

Daily | Sunset - 2am

À la carte

À LA CARTE

اجعل من شهر رمضان الكريم تجربة ال تُنسى، وشارك أجمل

اللحظات الخاصة والفريدة مع عائلتك وأحبائك. استمتع 

بخيارات خاصة من المأكوالت الهندية الفاخرة مع قائمة 

إفطار ستذهل حواسك هنا في جامافارالدوحة حيث ا¬جواء 

الدافئة والفاخرة. 

إفطار

يوميًا | المغرب (غروب الشمس) – 8 مساًء

قائمة إفطار محددة، 195 ر.ق للشخص الواحد، تشمل المشروبات الغازية

قائمة طعام حسب الطلب

عش رمضان بشكل مختلف تماًما هذا العام مع قائمة

طعام حسب الطلب من جامافار الدوحة. 

انطلق في رحلة ساحرة فريدة من نوعها مع عالم من

ا¬طباق الهندية الملكية والنكهات الخاصة. 

يوميًا | المغرب (غروب الشمس) – 2 صباحًا

قائمة طعام حسب الطلب



LA VERANDA
A��� It�i� Cu��e

La Veranda is the perfect place to experience an authentic taste of Italian cuisine 

all against a backdrop of a magnificent view of the Arabian Gulf. Enjoy La Veranda’s menu 

as it takes you on tour from the north of Italy with a range of regional dishes and some 

of Chef Marouane’s innovations filled with hearty tastes and thirst-quenching drinks to savor.

Daily | Sunset – 11:30pm

À la carte

يقدم لكم ال فيراندا المكان المثالي تجربة المذاق ا¬صلي للمأكوالت

ا�يطالية خالل شهر رمضان المبارك. استمتع بقائمة طعام ال فيراندا 

الخاصة لتنطلق بك في جولة ساحرة بين ربوع شمال إيطاليا مع 

تشكيلة من ا¬طباق ا�قليمية وبعض ابتكارات الشيف مروان الخاصة 

المليئة بالنكهات الشهية والمشروبات المنعشة. 

يوميًا | المغرب (غروب الشمس) – 11:30 مساًء

قائمة طعام حسب الطلب



RAMADAN WEYAKUM
C���gs & G���gs

For every moment worth celebrating, we will deliver the finest

outside catering options with our dedicated outside catering 

service that will transform your event into reality as we put 

enormous energy into devising creative catering ideas, 

delicious dishes and inspiring menus.

 

Starting from QAR 350 per person

OUTSIDE CATERING

Gather your colleagues or friends in the heart of the city over 

a private iftar or suhoor and enjoy an exquisite culinary journey 

led by the talented chefs of Sheraton Grand Doha.

For detailed information, please contact our sales team 

at dohsisales@marriott.com or +974 4485 4444

PRIVATE IFTAR GATHERINGS

خدمات ا�طعمة الخارجية

نحرص في شيراتون جراند الدوحة على أن نكون معكم في كل لحظة احتفال مميزة من خالل

خدمات تجهيز الوالئم و ا¬طعمة الخارجية المصممة لتناسب كل المتطلبات والتي 

ستضمن لك تحويل حلمك إلى حقيقة، حيث نبذل أقصى طاقتنا لتقديم أفكار مبتكرة،  

وأطباق شهية، وقوائم طعام ملهمة للحواس.

تبدأ من 350 ر.ق للشخص الواحد

تجارب إفطار رمضانية خاصة

اجتمع مع زمالئك أو أصدقائك في قلب مدينة الدوحة الساحرة واستمتع

بإفطار رمضاني أو تجارب سحور خاصة تأخذك في رحلة طهي رائعة بقيادة 

أمهر الطهاة في شيراتون جراند الدوحة. 

للمزيد من المعلومات والتفاصيل، يُرجى التواصل مع فريق المبيعات على
dohsisales@marriott.com:4444 4485 974+أو االتصال على الرقم



TAKEAWAY & DELIVERY
Sh��� On-The-Go

Celebrate sumptuous Ramadan delicacies with our incomparable culinary journey

of Indian cuisines in the comfort of your home.

Daily | 3pm – 2am 
Combo menu, QAR 115 per person
QAR 395 for 2 adults & 2 kids

JAMAVAR ON WHEELS

احتفل بشهر رمضان الكريم في منزلك دون أن تضطر لمغادرته مع تشكيلة فاخرة من
المأكوالت الهندية مع رحلة طهي فريدة من نوعها. 

جامافار على العجالت

يوميًا | 3:00 عصًرا – 2:00 صباحًا
قائمة طعام كومبو، 115 ر.ق للشخص الواحد

٣٩٥ ر.ق لشخصين بالغين وطفلين 

رمضان وياكم من شيراتون
سواء كنت تخطط لتجربة إفطار رمضانية دافئة أو سحور مميز على
الطريقة العائلية التقليدية في منزلك، خيارات الطهي من رمضان 

وياكم ستتولى القيام بالمهمة بالنيابة عنك. 

ً يوميًا | 10:00 صباحًا – 1:00 صباحًا
قائمة طعام محددة، 115 ر.ق للشخص الواحد

٤٠٠ ر.ق تكفي 4 أشخاص 

Terms & Conditions:
Orders must be placed 2 hours prior to ensure on time pick up or delivery. 
Delivery available via Snoonu & Talabat only

Whether you are planning an intimate iftar or to enjoy a traditional 

family-style suhoor in the comfort of your home, the perfect culinary option awaits. 

Daily | 10am – 1am
Set menu, QAR 115 per person
QAR 400 for 4 persons

RAMADAN WEYAKUM BY SHERATON

Share the spirit of Ramadan and gift hand-crafted delicacies with our collection of delicious

Arabic desserts and traditional sweets.

Daily | 4pm – 10pm

QAR 99 - Deluxe Hamper | QAR 149 - Premium Hamper | QAR 249 - Grand Hamper

RAMADAN HAMPERS

شارك الجميع فرحة رمضان مع تشكيلة مميزة من المأكوالت
المعدة بإتقان والحلويات العربية التقليدية الشهية. 

سلة رمضان

يوميًا | 4:00 مساًء – 10:00 مساًء
٩٩ ر.ق.- سلة ديلوكس | 149 ر.ق. سلة فاخرة   |249 ر.ق. سلة جراند 

ا�حكام والشروط:
يشترط الطلب قبل ساعتين من موعد التسليم أو التوصيل.

خدمة التوصيل متاحة عبر تطبيق سنونو وطلبات.



RAMADAN STAYCATION
Stay & D�e

انغمس في تجربة فاخرة مع كرم الضيافة العربية الشهيرة في

فندق شيراتون جراند الدوحة، واجتمع بأحبائك في أجواء دافئة 

وحميمية خالل شهر رمضان الكريم. 

اجتمع مع أحبائك خالل الشهر الكريم، واستمتع بالمزايا التالية:

• إقامة في غرفة أو جناح فاخر 

• عشاء أو إفطار رمضان مجاني في مطعم الحبارى لشخصين بحد أقصى

• فطور في الصالة التنفيذية أو تناول السحور في

 الغرفة مجاًنا لشخصين بحد أقصى 

يبدأ السعر من

٨٤٥ ر.ق

Experience luxury combined with renowned Arabic hospitality 

and make Sheraton Grand Doha your home to reconnect as we 

celebrate togetherness and generosity in the spirit of Ramadan.

Come together and rejoice during the holy month 

with the following benefits:

• Stay in a luxurious room or suite

• Complimentary dinner or iftar at Al Hubara 

   for up to 2 guests 

• Complimentary breakfast at Executive Lounge

   or in-room suhoor for up to 2 guests

For bookings and inquiries, please call us at +974 4485 4444 

Starting from

QAR 845

4444 4485 974+للحجوزات واالستفسارات، يُرجى االتصال على الرقم: 

Please scan to visit the website

يُرجى المسح هنا لزيارة الموقع



OPERATIONAL HOURS
A H� Ou�
s

AL HUBARA

Iftar: Daily | Sunset - 8pm

Suhoor: Daily | 9pm - 2am

PASTRY SHOP 

Daily | 4pm - 10pm

ATRIUM LOUNGE

Daily | Sunset - 2am

JAMAVAR

Daily | Sunset - 2am

EXECUTIVE LOUNGE

Breakfast: Daily | 6am - 11am

Lunch: Daily | 12:30pm - 3:30pm

Happy Hour Evening: Daily | 5pm - 8pm

POOL CAFÉ

Daily | 10am - 7pm (Indoor only)

IN ROOM DINING

Daily | Available 24 hours

LA VERANDA

Daily | Sunset - 12am PADEL DOHA

Daily | 7pm - 1am

Food & Beverage
+974 5594 9701

f&breservations.doha@sheraton.com
+974 5049 4258 | Jamavar Doha

Rooms
+974 4485 4444

sheraton.doha@sheratonhotels.com

Sheraton Fitness
+974 4485 4600

hrc.sheratondoha@sheraton.com

CONTACT US

sheratondoha

sheratongranddoharesort&conventionhotel

sheratongranddoha

STAY CONNECTED


